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 فصلية، آداهبا رللة اجلمعية اإليرانية للغة العربية و
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 « األايم» مجاليات الفضاء يف
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 لفارايبفرديس ا، طهران ة وآداهبا جبامعةبير عيف قسم اللغة المساعد أستاذ . 2
 فرديس الفارايب، جبامعة طهران وآداهباة بير عالاللغة  يف طالبة الدکتوراه. 3

 00/03/34: البحث خ قبولياتر     53/01/34: البحث خ استالمياتر 

 صادللخ  
فعلى نبضات الززمن ُُنبزا ادازداث . من أىم عناصر السرد يف بلورة الفضاء الروائي، يعّد عنصرا الزمان واملكان

تكّون وقائعه ا ويف اّيز املكان ُتحرك الشخصية ويف إطار اللغة ببعديهما الزماين واملكاين يتأّلف النص السردي ُو
ىذان العنصران يدخالن يف عالقزات متعزددة مزك مكزّوكت اكائيزة أخزرخ يالشخصزيات وادازداث يف . الرواية
سبزن  العمزا الروائزي خصوصزيتو وطابعززو  يتُلزع العالقزة الضزرورية الزز ؛فتنشزأ بزذلع عالقزة يدليّززة بينهمزا. الروايزة

ظهزرت علزى السزااة اددبيزة بعز  ، بنزاء علزى ذلزع. هزايمعانو  اويكتسب املكان والزمان والفضاء بذلع صزفاه
 زز  السًنة الذاُيةز  اذّبها حنو سرد الواقكاليت  ٌنلطو اس« ماياد»حنو رواية  ادعمال الروائية ذات الصبغة الواقعية

مرّيزاً على ، راصدا مكامن اجلمال، يتاب ادايم ضمن إطار الرواية مستنهضاً ادمكنة وادزمنة  لبحثتناول ىذا اي
 "lotmanاسززب ُيسززيمات لوسبززان"( عنززدي) و( عنززد ارخززرين) البعززد النفسززي للشخصززيات بتناولززو املكززانٌن

. استعان التياطبات املكانية يف الرواية املكانٌن العامة والالمتناىي منها إىل حبث آخر وأيضاً  اترياً ، دربعة للفضاءا
وأاياكً املنهج النفسي والذي يانا الشواىد فيو مستياة من نصوص الرواية  لييالتحلز  البحث ابملنهج الوصفي

 .نفسها
 

 .ةيالشخص ؛املكان ؛الزمان ؛الفضاء ؛ادايم ؛طو اسٌن: الكلمات الرئيسة
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 ادلقدمة
فمزن ُلزع ار ر الززيت  .مززال الروائيزة ذات الصزبغة الواقعيزةبعز  ادع السزااة اددبيزة ظهزرت علزى

قصزة اييييزة  ىزذا التتزاب. يتزاب "ادايم" لطزو اسزٌنز   السزًنة الذاُيزة ز اذّبهزا حنزو سزرد الواقزك
فيها  التاُب فيد قام. بكا مصداقية وصرااة هاي فٌنربّدث طو اسأاداث واقعية  يربتوي عل

ان واملكزان يف إطزار رؤيزة روائيزة ذبمزك بزٌن ادديب والتزار ي يف بتوثيق الزمزو ، بتعميق ايوية الفضاء
فالرواية ُعّد يالسزيكية وإن ختزبلزو مزن . مهتّمٌن إبغراق املكان يف الرمزية فرتةيان الروائيون اجلدد

صباليززات الروايززة اةدي ززة يف اسززتخدام التينيززات السززرديّة مززن ُوظيززف للززدختختت املكانيززة والزمانيززة 
 .مكّونٌن أساسيٌن جبانب الشخصية يف بلورة الفضاء الروائيابعتبارمها 

يشزززكا  ،فبمززا أّن الروايزززة ربتزززاج إىل أمكنززة عزززدة ُوايزززب ُطزززور اةززوادث واريزززة الشخصزززيات
املكززان مكزّوك مزن مكززّوكت الفضزاء وعلززى  حبيززث يعزدّ ، الفضزاء الروائزيو ، جممزو  ادمكنزة الروائيززة

يتسزززك ليشزززما العالقزززات املكانيزززة أو ( ء الروائزززيالفضزززا) فزززمن مفهزززوم مصزززطل » الزززرغم مزززن ذلزززع
من اإلييا  املنظم هلا  العالقات بٌن ادمكنة والشخصيات واةوادث ويعلو فوقها يلها ليصب  نوعاً 

إضافة إىل أن بنية ىذا الفضاء ُكشف عن اةال الشعورية اليت ُعيشها الشخصية وقزد ُسزهم يف 
، الشخصززية زبزرتق املكززان ااملززة ويهزة نظرىززا ا اصززة دن؛ التحزوختت الداخليززة الززيت ُطزرأ عليهززا

، الفيصززا)« والفضززاء يززتطر ُلززع العالقززات بززٌن املنظززورات أو ويهززات النظززر واةززوادث وادمكنززة
للمسزززااة  الزززديتور"رر روازززي الفيصزززا" الفضزززاء معزززادختً  عزززاجيويف مكزززان آخزززر  (.253: م2003

« زبرتقزو شخصزية ُعزيف فيزو أو ويهزة نظزرل مزن خزال يظهزر إخت أن املكزان خت: »املكانية ويف رأيو
ادسزززس ، مي ّزززا الفضزززاء إىل يانزززب الشخصزززية والززززمن الروائزززي واةزززدث (.126: م2003، الفيصزززا)

املكان الذي ذبري  ليس ىو 1اةّيز الفضاء أو›› إنّ . الفنية واجلمالية اليت ينه  عليها املنت الروائي
: م2003، عمززر) ‹‹الفاعلززة يف ُلززع املغززامرة نفسززها صززرنافيززو املغززامرة ا كيززة ولكنّززو أيضززاً أاززد الع

37.) 
ىو اإلطار الذي يشما اداداث دّن اةدث الروائي خت ييّدم الفضاء إّن  ؛مُيدّ  ففي ضوء ما
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يشزما البيةزة الطبيعيزة والصزناعية » إنّزو بتعبزًن آخزر. مصحوابً جبميك إاداثياُو الزمانيزة واملكانيزة إخّت 
ن اليت ُعيف فيها الشخصيات الروائية يما يشما الوقا من اليوم وما يرتُّب والشوار  ويا ادماي
 (.125: م2010، ادضبر) ‹‹يس بكا أاوالو وادصوات والروائ الط الظلمة أو عليو من أضواء أو

فمن ىنا يبدو للمكان قيمة ودور يبًن يف ربديد ا صائص الفكرية والنفسية للشخصية وأّن »
يما . ملزيد من الضوء على الشخصية بغية الكشف عن عاملها الفكري والنفسيوظيفتو ىو إلياء ا

ا فيززد وصزززفا أّن بيززا اإلنسزززان امتززداد لنفسزززو إذا وصززفا البيززز: »يززرخ " زززي الززدين صزززبحي"
املكان النفسي وىو املكان املصّور من ››أو ما يسّمى ابملعىن اددّق  (.23: ختات، صبحي)« اإلنسان

، إن املكان (.16: م 2006، النابلسي) ‹‹ا وما يحي  هبا من أاداث ووقائكخلجات النفس وذبلّياه
فبالتزا  ميكننزا اليزول  ّن العمزا ادديب ازٌن . اةاما للدختلة واملواي هبا هبذا التعريف يصب  ىو

فاملكانيزة يف اددب ىزي الصزورة الفنيّزة الزيت ُزذّيرك . خصوصزيتو وأصزالتو يفتيد املكانية فهو يفتيزد
خالصزززة  ياملكزززان ىزززو الكيزززان اإليتمزززاعي الزززذي يحتزززوي علززز ،ومزززن يهزززة أخزززرخ ،يزززا الطفولزززةبب

 خالقيةشأنو شأن أّي نتاج ايتماعي آخر يحما يزءاً من أتون يف ،التفاعا بٌن اإلنسان وجمتمعو
 .وعي ساينيو

اُبيزة التياطبزات املكانيزة والرت  ي" نظريتو علزى ادرايزو الشزاما للفضزاء املشزتما علز1يبين "لوسبان
واملكززان عنزززد ارخززرين والالمتنزززاىي وادمزززاين  املكززان عنزززدي : والرؤيززة وأيضزززا ُيسززيم الفضزززاء إىل

اتريزززا  لروايزززةوعنزززد ارخزززرين يف ا املكزززان عنزززدي فانطالقزززا مزززن ُلزززع ارراء عزززا  البحزززث . العامزززة
لمززا  ن ع، يف ربليززا الفضزاء التياطبززات املكانيزة منززو کمزا ُنززاول. املكزانٌن ادخززًنين لبحزث آخززر

ُلززع التيسززيمات خاضززعة للشخصززية لززذلع ازبززذ البحززث ُلززع التيسززيمات دلززيال لززو يف غوصززو 
 راعةفكّلما يبدي الراوي ب. أعماق شخصية الراوي خاصة يف انفعاختُو وإضفاء ُلع املشاعر عليو

يدميها لليارئ على ضوء رب  الفضاء دبكوكها الزمان واملكان والشخصيو اقرتب  من يف ُعريفها ُو
فيزد ، لزذلع نالازت ُباينزاً بزٌن الزروائيٌن العزرب يف معاجلزة الفضزاء الروائزي. املوضو  امليصود حب زو

فيزو مكزان  نالشخصيات والنتيجة ىي أّن املكا أخفق بعضهم يف رب  ادمكنة ابةوادث ومنظور
يف اةززوادث يف أن جيعلززوا ادمكنززة الروائيززة متكاثفززة ُززتثّر  يامزد ختايززاة فيززو وازز  روائيززون آخززرون
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تأثر هبا ييّدم املكان الروائي بواسطة الوصف واستخدام الصزورة ، ففي اا  اإلخفاق والنجاح. ُو
وظيزف الرمزوز زو  للربىنزةفزالروائي ازٌن يلجزأ إىل الوصزف يبزذل قصزارخ يهزده . الفنية ُو علزى قدُر

دازززوال دّن الوصزززف ىزززو ذيزززر الشزززيء يمزززا فيزززو مزززن ا››وأن جيعلنزززا نزززرخ ادشزززياء أي زززر وضزززوااً 
: م1984، قاسززم) ‹‹تززة امللموسززةإذن فالبززّد أن يحمززا معززىن وايييززة ومهززا أبعززد مززن اييي. واهليةززات

80.) 
ُبززززززٌّن أّن صباليززززززات املكززززززان ُعكززززززس لنززززززا الفززززززروق اختيتماعيززززززة والنفسززززززية واإليدلوييززززززة لززززززدخ 

عززن  يززة فضزالً عززن أّن الزدختختت النابعززة مزن ىززذة الفزروق ميكززن أن ُكزون ُعبززًناً ئشخصزيات الرواال
شخصيات للعامل وموقفهم منو يما قد ُكشف عن الوضك النفسي هلم حبيث يصًن للمكان الرؤية 
وعلزى . اجيزايب يسرب أغوار الزنفس البشزرية عايسزاً مزا ي زًنه املكزان مزن انفعزال سزل  أو نفسيبعد 

  بعزد اجلمززاللمكززان قيمزة ُتوضز  ابيتشزاع ادبعززاد ال الثزة فيزو ال: »ازد ُعبًن"صزبحي الطعزان"
فبمززا أّن ىنززاك عالقززة ُالزميززة ويدليززة بززٌن الزمززان  (.54: م1995، الطعززان) ‹‹والززدخت  واإليززدلويي

أتيت معاجلتهمزا معزاً يف دراسزة الروايزة ابعتبارمهزا ، ميكن أن يدرسا منفصزلٌن عزن ارخزر وخت واملكان
زمززان  معززٌّن وخت مكززان يتشززّكا ويتحززّول ويتجلّززى إد بعامززا زمززين فززال. املكزونٌن الرئيسززٌن للفضززاء
، فكززرهو ، فاملكززان ىززو الززذي يسززّجا اإلنسززان عليززو ثيافتززو. دبكززان يحتويززو يرصززد وييززوم ويحززّدد إختّ 

ومزن خززالل  .ويزّا مزا يتصزا بزو مزن ماضزيو ليورثزو إىل املسزتيبا ،وأسزراره ،وآمالزو ،وخماوفزو ،فنونزوو 
 .دث وختغايةادماين نستطيك قراءة ساينيها السايكولويية فهي وسيلة فاعلة يف اة

وقزد  تلزف أساسزها، والشخصزية  يف الراويزة العربيزة املعاصزرة، يعّد الزمان من العناصر الرئيسزة
فالزمن الروائي يّتسك وقزد يزتيّلص وقزد ازد فيزو ثغزرات وختيشزرتط فيزو . مفهومو عن املفهوم الروائي

فال يطلب من الروائي أن ››. مث اةاضر مث املستيبا، التيسيم املعروع للزمن املوضوعي أي املاضي
تغرق مزدة طويلزة مزن جيّسد شكا الزمن الواقعي وصًنوُرو فيزد  تصزر يف صبلزة واازدة أازدا ً ُسز

يعّد التالعب اةر واملراواة اةرة بٌن ادزمنة واليت سب ّلا  (.39: م2004، اليصراوي) ‹‹الزمن الواقعي
يف الروايززة مززك الرتييززز  راوين ُينيززات الززيف اختسزرتيا  الزززمين لااززداث واختستشززراع املسززتيبلي مزز

صززوير وعنززد ارخززرين يف  عنززديادمكنززة ، يتنززاول امليززال. خلجززات الززنفس علززى البعززد النفسززي ُو
نزتهج ي. متزداخال مزك الززمنو  ،نفسزيالنظور املمن ( الكّتاب وادزىرو ، الطريقو ، البياحنو ) الرواية

 زززاوختً دراسزززتها  ةالنفسزززي يف ُناولزززو للروايززز التحليلزززي وأايزززاكً املزززنهجز  الوصزززفياملزززنهج البحزززث 
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  .دبوضوعية

 البحث أسئلة
مززدخ ُززالزم العالقززة بززٌن املكززان والزمززان يف مززا زز  :عززن ادسززةلة التاليززة اإليابززةالبحززث  ىززذا يحزاول

ما ىو دور ز  ؟على نفسية الراوي وأتثّرمها مدخ أتثًنمهاما و  ،الكشف عن صباليات الفضاء الروايي
 ؟ومدخ أثرىا يف ُبيٌن الصراعات وادفكار املتناقضة ،كانيةالتياطبات امل

 فرضيات البحث
ومشاعره   مدخ انعكاس اختنفعاختت النفسية وانطباعها على الفضاء وأن نفسية "طو اسٌن" ُبٌن

وأن ُضافر اةواس معا ييف  ،والزمان وأصبحا يزءا منو يف أطوار اياُو ،ييف لصيا ابملكان
 خ الشخصية يف اخرتاقها للزمان واملكزان خاصزة يف اضزورىا يف ادمكنزةوطدت ُلع املشاعر لد

واجلهويززززة الززززيت وايهتهززززا  ،وال يافيززززة ،فضززززال عززززن التياطبززززات الفكريززززة( عنززززد ارخززززرين)و( عنززززدي)
 .الشخصية يف "ادايم"

 البحث خلفية
و آ ره ويتبزز کمززا ااتلززاابىتمززام يبززًن عنززد اددابء والكتّززاب   اظيززا شخصززية "طززو اسززٌن" قززد

بسبب خوضو املعارك اددبية شّد ادنظار إىل أدبو وأسلوبو . ليد مكانة سامية يف ادوساط اددبية
سززااة  يعلزز ااظيزز يتالزز  رارمززن  کتززاب "ادايم"عتززرب  ي. ومززا أ ره مززن قضززااي يف اددب العززريب

 ىي: ىذا التتاب عاجلامن صبلة الدراسات اليت  .العربية والدولية ابىتمام ابلغالدراسات 
 «جملزة فصززول، ابززراىيم نبيلزة، «ٌناجلمزا  للمتززان يف أدب طزو اسزز ايالتشززت ةيخصوصز ،
فمزا قامزا بزو السزيدة "نبيلزة إبزراىيم" يف ميالتهزا . 59ز  49ص، 34و 33العدد، 1990اکتوبر 
 اولة  مودة يف ىذا املضمار وما ميّيز حب نا عن ُلع امليال ىو الرتييز علزى مزدخ انعكزاس  يعترب
ولزززيس التشزززعب يف البحزززث  الزززراوي علزززى املكزززان والزمزززان والفضزززاء يف ادايم سشزززاعر وأااسزززيامل

 .نة بٌن أدبو وأدب سائر معاصريووامليار 
 «ل"رميزززون فرنسززيس" الزززذي « مززاذا ييزززول عميززد اددب العزززريب يف اجلزززء ال الزززث مززن ادايم
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، 1968ابريززا ، اصززريتحززدث عززن نضززال طززو اسززٌن مززك ادايم نشززر البحززث يف جملززة الفتززر املع
 :ورسالتٌن يامعيتٌن کتبا ابللغة الفارسية ٌنتميال يکما نر . 52 ز 48ص، 38العدد 
 «دراسززة ادايم لطززو )« دمحمعلززي اسززالمي ندوشززن يبررسززي ُطبييززي ادايم طززو اسززٌن وروزىززا

دبجلزززة کليزززة  نشزززرت، ومزززري ايزززرا نف، اسزززٌن و ادايم  مزززد اسزززالمي نوشزززن دراسزززة ميارنزززة  مزززد نصزززر اصزززفهاين
 (.24ز  1ص ، 7العدد ، 4السنة ، 2011خريف و صيف ، ارداب والعلوم اإلنسانية جبامعة کرمان

 «ىززامف السززًنة واإلسززالميات يعلزز، ادايم: ُشززبيو واسززتعاره در سززو کتززاب طززو اسززٌن »
ا بدراسززتها قامزز (؛ىززامف السززًنة واإلسززالميات يعلزز، ادايم: التشززبيو واختسززتعارة يف ثالثززة کتززب لطززو اسززٌن)

 .کلية اللغات،  يامعة أصفهان، السيدة اشرع زماين فر
 «دراسززة العناصززر واملواضززيك الززواردة يف )« طززو اسززٌن مايوربليززا عناصززر وموضززوعات اد يبررسزز

وکتب  ىناك  اوختت قّيمة ومياختت ورسائا يامعية (.فروزان خسروي يامعة لرستان، اختايم لطو اسٌن
والزمزان يف بنيزة الشزعر والسزرد العزريب لكزن قّلمزا ُناولزا صباليزات املكزان ُناولا صباليات املكزان 

إذ إّن الزمزززان واملكززززان  ؛ذاُززززو يف ازززدّ  يديزززدٌ  حب نزززا ىززززذافيبزززدو أن . والزمزززان يف أدب طزززو اسززززٌن
صبالياهما ورمزيتهما أصبحا مغفولة يف رواايُو خاصة "ادايم" فال نكاد نرخ حب اً ُطّرق إىل ىزذا 

على يانب من أدبو  الضوءفجاء ىذا البحث متناوختً صباليات الفضاء فيو مليياً . رهاجلانب يف آ 
 .الزاخر

 األايم
يف قريززة "الكيلو"ضززااية ملدينززة "مغاغززة" يف الصززعيد ؛ م1889 نززوفمرب 14"طززو اسززٌن" يف  ولززد

ي قد أعطاك من أفكاره ويتبو الك ًن وسوع ُكون اياُو ى .(9: م1985، عل ) ادوس  من مصر
فهزو ابزن شزيق فيزًن ُزرّظ يف ظزالل اليزرآن مثّ يزان لزو أن . نفسها أاسن وأعظم يتاب يصدر عنو

فعزرب مززن صززحن ادزىززر إىل ، شززأن أخيزو اديززرب ييززرأ التفاسززًن علزى الطرييززة املعهززودة يغزدو أزىززرايً 
 .ضفاع ال يافة الفرنسية فغدا غريب التفكًن واختذّباه

شتما على ثالثة أطوار اياُو بدءا مزن الطفولزة "ادايم" ىي سًنة ذاُية ُيك يف ث الثة أيزاء ُو
فهززي . إىل الطززور ال ززاين وادزىززر مثّ إىل الطززور ال الززث ايززث فرنسززا، يف قريتززو ودراسززتو يف الكتّززاب

ُسلسا  يفرواية واقعية اتر ية صّورت مسار اياة "طو اسٌن" بواقعية وما طرأ عليو من أاداث 
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تابك اداداثزمين منطيي قائم على السب إن أسلوبو يف "ادايم" ىو السها املمتنك اجلديد . بية ُو
الذي بّوأه مكانة متميزة يف اتريق اددب العريب فهو أول من يتب يف أدبنا اةديث السًنة الذاُية 
بشززكا أديب قصصززي متفززرد فضززالً عززن اجلززرأة يف عززرض مكنززوكت اياُززو فززنلمس يف مايتززب مززن 

نة وهّكماً ومداعبة ىازئة ُسزت ًن اليزارخء ازل النهايزة حبيزث ذبعلزو ختميزّا سخرية مبطّ ، سًنة اياُو
 .من قراءها

 يف الرواية ادلكان
ُستطيك ُناول املكان والزمان يالً  ؛يتاب "ادايم" شبة ُرييز خت فى على عنصري املكان والزمان  يف

ففي کتاب ادايم . الدراسة على ادة يف دراسة أي نّص لكن ُناوهلما معاً قد يسهم يف إثراء ُلع
اجلدليززة يف  مزاعنصزري املتزان والزمززان فهمزا يحضزران معززاً يف ُزالزم عالقته يعلزز يشبزة ُرکيزز خت  فز

ليززد أغززىن "طززو اسززٌن" ادايم . دراسززة الروايززة وإن يززان عنززوان الكتززاب يحمززا دختلززة زمنيززة صززريحة
، الطريززق إىل الكتّززاب، السززياج، البيززا :ابدمكنززة الروائيززة واىززّتم جبماليززات املكززان مززك التنويززك فيززو

، اجلامعزة، أدزىزر والبيزا غرفتزو يف اليزاىرة الطريزق بزٌن، صحن أدزىر الربزك، بيا املفّتف، امليهى
ىذه ادمكنة ىي مسرح أاداث اياُو اليت عكسا رواو وشخصزيتو قبزا يزا ... فرنسا سوربون
ادربعزة  ايزة اسزب ُيسزيمات لوسبزانالبحزث الفضزاء يف الرو ىزذا ُنزاول  .على ذلزع شىء أتسيساً 

 .حبزث آخززر العامزة ا  نوعنزد ارخزرين اتريززا املكزان الالمتنزاىي وادمززاي املكزان عنززدي : للفضزاء
عكزززس أيضزززاً  فلكزززاّ  منهمزززا خصزززائص وميززززات ُعكزززس طبيعتهمزززا والشخصزززية الزززيت ُعزززيف فيزززو ُو

 .يا الفضاءالتصار  والتّيارات املتناقضة آنذاك عرب التياطبات املكانية يف ربل

 يف األايم التقاطبات
بذل الك ًن من النّياد والباا ٌن يهوداً يبًنة من أيا الكشف عن دختلة الفضزاء ودوره يف  ليد»

منهم لوسبان ايث بىن دراستو على جمموعة مزن التياطبزات املكانيزة الزيت ظهزرت علزى  ؛بناء الرواية
عزرّب عزن ربزدث عنزد  يتالعالقزات والتزواُرات الز شكا ثنائيات ضدية ذبمك بٌن عناصر متعارضزة ُو

فلغززة العالقزات املكانيززة ُصزب  مززن الوسززائا ... اُصزال الززراوي أو الشخصزيات  مززاين ادازداث
 املنفزززت  ، البعيزززد اليريزززب ، ادسزززفا ادعلزززى : حنزززومفزززاىيم . إذن ادساسززية للتعزززّرع علزززى الواقزززك
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ادضبززر ) ‹‹عليهززا أيّززة صززفة مكانيززة ُظهزر يّلهززا ُصززب  أدات لبنززاء النمززاذج ال يافيززة دون أن  ،املغلزق
 ،واليريزة ،واملدينة ،والغرب ،ُتمّ ا التياطبات املكانية يف الشرق، فبناء على ذلع (.128: م2010
وادزىززر  ،(املفتزوح) مكزاكً مغليززاً ميابزا اليززاىرةالريززف ايززث مي ّزا ؛ واجلامعزة يف "ادايم" ،وادزىزر

 ،إلنغزززالقعبزززارة عزززن ا إن الشزززرق. والشزززرق ميابزززا الغزززرب ،ومصزززر ميابزززا فرنسزززا ،ميابزززا اجلامعزززة
 .والتيّدم ،والغرب عبارة عن اإلنفتاح ،والتخّلف ،واليدي
ابمتيزاز ودّن  إّن املكان ابُرباطزو ابإلنسزان يتخلزى عزن يغرافيتزو اةياديزة ليصزًن مكزاك ثيافيزاً »

 قيمة لتيسيم العامل اىل امال التياطب ختيربز إخت من خالل املضامٌن اليت ُتخذىا ُلع ادمكنة فال
 و( الشززززرق  الغززززرب) إن ثنائيززززة. ادمززززر ربديززززد اجلهزززة وإىل ينزززوب وإىل شززززرق وغززززرب إذا مل يتعزززدّ 

عي الزذي يتلزبس طزريف ُلزع ربتا موقعها ال يايف من خالل املضمون اختيتمزا( الشمال  اجلنوب)
املويززودة يف "ادايم" وبززٌن الشززرق ففززي اةيييززة التياطززب وال نائيززة  (.76: م2011، زيتززون)« ال نائيززة

 ي وابدارخ ُياطبا ثيافيا مُركززاً فحسب با يتحول إىل ُياطب ضدّ  والغرب ليس ُياطبا يهوايً 
 (.التخلف التيدم ) إىل ثنائية

 قارن"طزو اسزٌن" بزٌن اةيزاة يف مصزر وبينهزا يف أورواب جمّسزداً التياطبزات املكانيزة علزى النحززو
ذلزع  اُزو يف مدينزة "مونبليزة" سزعيداً هبزا ويزان يكفيزو أن يفّكزر يف صزباهاستيبا الفزل اي››: ريتا

 موالبززائس الززذي قضززاه مززرتّدداً بززٌن ادزىززر و"ازززوش عطززا" ُشززيى نفسززو يف ادزىززر ويشززيى يسززز
قضزى ايززاة ماديززة ضززّيية عسزًنة يأقسززى مززا يكزون الضززّيق والعسززر وايززاة . ونفسزو يف اززوش عطززا

اإليزززداب والفيزززر ونفزززس مضزززّيعة بزززٌن عسزززر اةيزززاة املاديزززة فيزززًنة يأشزززّد مزززا يكزززون  عيليزززة جمدبزززة
اه يف مصزر ازٌن ُيزاس إىل مزا يزان يليز، ىينّزة ميسزرة، يانا اةيزاة الفرنسزية... وفيراةياة املعنوية

ذبلّززا التياطبززات املكانيززة بشززكا يلززّي يف  (.311: م1992، اسززٌن) ‹‹مززن قسززوة اةيززاة وشززظفها
 ختيكتفي"طزو اسزٌن" بنيزد ختذ  لامكنزة خاصزة. لتياطب بعينونكاد ازم اليول  نّو ىو ا ادايم

بززا يسززي  عليهززا إيززداابً عيليززا وزبلفززا  ،يززادزىر مززن فيززر مززادي وعسززر( ادمزاين عنززد ارخززرين)
وعلى صعيد الداخا . يشما مصر وأىلها وييارن ىذه اةياة العسًنة بتلع اهلنيةة يف فرنسا عنوايً م

: ر ايث ادوىل ييصدىا املعمم واملطربف وال انية املعممون وازدىمنرخ ُياطبا بٌن اجلامعة وادزى
الزيت  الزدروسأن عرع أّّنزا مدرسزة خت ياملزدارس وأازس أّن مزيتهزا الكزربخ عنزده أّن  لبثيأنّو مل »
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سزتليى فيهززا لززن ُشزبو دروس ادزىززر مززن قريزب أو بعيززد وأّن الطززالب الزذين سززيختلفون اليهززا لززن 
ونزززوا أي زززر عزززددا مزززن م بزززا سزززيكون فزززيهم املطربشزززون وعسزززى أن يكيكونزززوا مزززن املعممزززٌن وازززدى

 (.311: م1992، اسٌن)« أصحاب العمائم
شبززة ُيابززا بينهمززا مززن ايززث الززدروس والطززالب فبالتززا  مززن ايززث ال يافززة والفكززرة واختىتمززام 

 متييأيها السادة ! أا: ادستاذ يبدأ الدرس فيها بكلمات مل يسمك هبا الفل من قبا: »ابلطالب
بزو  جويف ادزىر يالما آخر ختيت سمكي فأقول السالم عليكم ورضبة هللا! وکان الفيت: ربية اإلسالم

الشيوخ إىل الطالب وإّ ا يتجهون بو إىل هللا عز ويا فيحمدونو وي نون عليو وختيحيي فيو الشيوخ 
ختُيتصر  (.311 :م1992، اسٌن)« ى الن  وعلى آلو وأصحابو أصبعٌنطالهبم وإ ا يصّلون فيو عل

عند طو اسٌن  يةىذه ال نائيات والتياطبات على صعيد ادمكنة با سبتد إىل جمال الذات للشخص
منزذ ُزرك اليزاىره » ايث التياطب وثنائية الشعور ابلسزعادة املشزرقة والشزياء املظلزم يف أثنزاء سزفره
دول مزرة وخزرج مزن إىل أن بلغ ابريس ايث اشتد عليو ذلع العناء والشزياء ازٌن ريزب السزيفنة 

وال نائيزات واضزحة  اتذبلزا التياطبز (.428: م1992، اسٌن)« و ادزىري ودخا يف زيّو ادوريبزيّ 
بززٌن اختخززتالع يف ادزايء والتياطززب ال يززايف فضززال عززن التياطززب اجلغززرايف مث التيززابالت النفسزززية 

 يستشزعرىا يف ابريززس يف البصزر وبززٌن الفرازة الززيت واليهززر مزن يززفّ ، والشزعور املزرتاوح بززٌن التعاسزة
 .مواصلة الدراسة

 عندي ادلکان
وقزد وظّزف طزو . (عندي واملكزان عنزد ارخزريناملكان ) :مها الرواية على مكانٌن متناقضٌن ربتوي

 نفسززوليكشززف مززن خالهلمززا عززن الطبيعززة الفكريززة والنفسززية لشخصززياُو ول ٌناملتززاناسززٌن ىززذين 
 يأنّزززوو ( 128: م 2010، ادضبزززر) ‹‹يالبيزززادلفزززة  ابدي ىزززو الزززذي يّتسزززم عنزززاملكزززان ››إّن . کزززذل 

ىززو الزززذي يزززدّل علززى الغربزززة والصزززرا  ، واملكزززان عنززد ارخزززرين. أصززب  طوبوغرافيزززة ويززودك اةمزززيم
 (.192: م 2008، يحلوش) ‹‹شاعر اةزن والغربة والالاستيراروالذي يعادل ا ارج املنفت  دائماً وم

 يعززّد البيزا الطفززو  يف "ادايم" مززن ادمكنززة. والريززف عنززدي يغرفتززو يف البيزا واليريززةاملكزان 
، ادضبزر)« فيو سلطيت ويكون   ضبيما وأليفاىو املكان الذي أمارس : »املكان عندي (. عندي)

يهززد ذايت  مززنإّن ىززذا املكززان يف "ادايم" ايتسززب صبالززو مززن ادّم ودبززا قامززا بززو ( 128: م2010
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رشززيده الززذيّي وأيضززاً مززن ومززن انززان ادخززا الكززربخ ورعايتهززا لززو  ومززن ادب واضززوره اليززوي ُو
عاقززب ادزمنززة والفصززول عليززو ومززن اةريززة الدؤوبززة دىلززو صبيعززاً ريززاختً ونسززاء  ،اإلييززا  الززدوري ُو

ادىزا اززول  ا وأيضزاً إييزا  اةيزاة الُريبزة فيهزا واليزات الززذير والشزعر والرقصزات الصزوفية وايتمز
يانززا زايرة ىززذا الشزيق وأصززحابو شززيةا ُرغزب فيززو ادسززرة ››: املائزدة واستضززافتهم لشززيق الكتزاب

رغبة شديدة دنو ميكّنها من الفخر ورفزك الزرأس فزمذا صزليا املغزرب مزدت املوائزد وأيزا النزاس مث 
فززك أصزززواهم قلززيال مث ُتحزززرك  ُر ينصززب سلززس يزززذيرون هللا قاعززدين سززاينٌن مث ُتحزززرك رؤوسززهم ُو

 (.29: م1992، اسٌن) ‹‹مايشبهو من الشعرعر ابن الفارض و أنصافهم مث ينشدون ش
االة  من منظر طبيعي إذ ىو البيا أي رإّن ›› :بكاما بساطتو الريفية املكان عندي يربز لنا 

جلاذبية ويودىا نفسية ولو رأينا صورة لو من ا ارج إنّو ينطق ابدلفة ويّا مناطق ادلفة موسومة اب
 نسززززّميوفالبيززززا عنززززد "طززززو اسزززٌن" ينتسززززب إىل مززززا  (.42: م2010، ادضبزززر)« الويززززود اهلززززينء ىزززو

م زا  (.69: م1994، النابلسزي) ‹‹يت ُذّيرك ابملاضي واةنٌن إليوادمكنة ال››: ابدمكنة اةنينية وىي
فكان أازب اللعزب اليزو أن جيمزك طائفزة ››: ما يروي لنا شغفو واُريااو للعب يف زاوية من البيا

ينفززق يف ذلززع  بع بيززا فيجمعهززا ويفرقهززا وييززر  بعضززها بززوينتحززي هبززا زاويززة مززن ال مززن اةديززد
ينايزززة عززن الزززذات وىززو ريزززن ،  املكزززان وخباصززة ادليزززف يالبيززا (.29: م1992، اسززٌن) ‹‹سززاعات

يائنزاً ،  فبزدون البيزا يصزب  اإلنسزان››يون ايييزي بكزا مزا للكلمزة مزن معزىن ،اإلنسزان يف العزامل
: م2006، رابشززال) ‹‹عواصززف السززماء وأىززوال ادرضظززو عرب مفتّتزاً إنّززو البيززا يحمززي اإلنسززان ويحتف

وأيضزاً يسزّمى ابملكزان الرضبزي الزذي يبعززث علزى الزدعء واةمايزة والطمأنزة يف أايم الطفولززة  (.38
 .م ا بيا الطفولة وبيةة اليرية

إّن البيزززا لانسزززان إمتزززداد لنفسزززو ويف "ادايم" يرمزززز إىل عزززامل الكاُزززب إىل ذاُزززو الزززذي دائمزززاً 
والسياج الذي  يرمزاً لعاملو الذايت ورمزاً للعمالليا أصب  . نفسو خاصة حبلول الظالم ُنطوي على

. ياء ذيره يف مستها "ادايم" ىو رمز لويود اةايز بٌن عاملو وعاملنا الذي ختاّد لزو وختّنايزة لزو
 عزن عزربّ . شعور بالّنائية الوازدة والظزالم وابمتزداده يف ادعمزاق ايزث ختيفارقزو ةظزة واازدة يأ

ىزذا السزّياج الزذي يززان ييزوم أمامزو مزن اليصزب والززذي مل  يفمّ زا ىززي ذيزر ››: ُلزع الوازدة قزائالً 
قصززب ىززذا  كززانف. يكززن بينززو وبززٌن ابب الززدار إختخطززوات قصززار فكززان مززن العسززًن أن يتخطّززاه
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، اسزززٌن) ‹‹امالزززو إىل ايزززث خت يعلزززم لزززو ّنايزززة ميزززرتابً يأ ّزززا يزززان متالصزززياً ويزززان ميتزززّدعن، السزززياج
ىنا ُربز يدلية اختنغالق بٌن ذاُو املغلية واملنطوية وعامل ا ارج بتصوير السياج عرب  (.16: م1992
ززز رمززز ( اجيالسزز) ارجويززود اززايز وعززائق يف ا زز يعلزز ةيززبدختلززة رمز  واييززاملتززان الززذي  فيُوصزز

يف التاُزب  يويزود ىزايس لزد يعلز ةيُلز  العوائزق يف إشزارة اسزتباق ازيزالعمى والطموح يف إيت
إن طزو اسززٌن يزان وعيزو ابملكززان » م:ييززول ابزراىيکمزا . اةزوايز اةزدود وکسززر ازيزالتخطزي وايت

أقززوخ مزززن وعيزززو ابلزمززان وإن صزززراعو مزززك املكززان مل يكزززن إخت صزززدخ لصززراعو الزززواعي بزززٌن ا زززدود 
 (.50: م1990، ابراىيم)« والال دود وبٌن الييد واةرية

فهنزا نتسزاءل . ةيزورمزز اةما تايوخمززن الزذکر  يم والرؤ اداال ايأّن املستن ب ويممّا ختشّ  ف
 ني؟ وىززا املتززان عنززد ارخززر دائمززاً  نززةيعنززدي دختختت السززعادة وادلفززة والطمأنالززداخا  مززايحىزا 

( نيعند ارخر ) انالسعادة قد ُتحيق يف املت ميأّن ق يةيمشاعر اةزن والالاستيرار؟ يف اةي عادلي
 ةييف املتان کما ىي خاصز ةيّن اختنفتاح واختنغالق خاصمف››(. عندي) ُتحيق يف املتان کما خت
يف  (.192: م 2008، کحلززززوش) ‹‹ىززززو نفسززززو يززززدل اختنغززززالق واختنفتززززاح مززززايحالتززززالم ، يف اللغزززة
املكان  ع« ماياد» الباع ة على اختطمةنان واهلدوء يف اءاتيحاإل دوماً  مايح ايالب تنيمل  اةييية
واّ ززا ىزي انطباعززات ومشززاعر خلعززا  ٌناسزز لفززة واةميميززة عنززد طزوابد سزمتّ يغالبززا  سيلزز عنزدي

علزززى املتزززان فغرفتزززو ابع زززة علزززى املخزززاوع واهلزززوايس خاصزززة يف الليزززا وبتزززداخا الزمزززان فيهزززا إّن 
م املخاوع خالظالم ض ثيا ،عّميا وادُو( ايالل) ةيابقرتاّنا مك الدختلة الزمن( عندي) ادمتنة

للمتان املغلق أولعدم ويود  ةيكصبة عن أسباب داخل سايمة ىنا لالعت. »ويواهلوايس ابلنسبة ال
ولتّنها عتمة كصبة عن مغلق  ةميم الً ابملتان ادلفة اليد دةيعناصرربيق ادلفة نظراٌ لعالقاها الوط

، إّن الشزززعور ابلوازززدة (.10: م2007، ضبزززودة)« املتحدثزززة ةيآخزززر ىزززذا املغلزززق ىزززو أعمزززاق الشخصززز
ورغزم أّن ادسزى واةززن قزد بلزغ بزو مبلغزاً مزن ادمل واةسزرة لكنّزو أظ أن  ،اياُزو طيلة ومَ ختزَ شعور 

يصف لنا "طو اسٌن" ىذا الشعور . يف ازنو فكان وايداً يف غربتو وآختمو واسراُو يشارك أاداً 
عدو بو إىل  يأنّو ال مامة کانا أختو ربملو بٌن ذراعيها››: يف صباه اٌن يانا أختو هيّةو للنوم ُو

ضك رأسو على فخذ أّمزو مثّ ُعمزد ىزذه إىل عينيزو املظلمتزٌن فتفتحهمزا  ايث ُنّيمو على ادرض ُو
يطّر فيهما سائالً  يبكي دنّو يكره أن يكون   يشكو وخت وىو أيمل ولكّنو خت.. واادة بعد ادخرخ ُو
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ًن قد بس  فتنّيمو أختو على اص مثّ ينيا إىل زاوية يف اجرة صغًنة. يأختو الصغًنة بّكاء شّكاء
زززذره وإن يف نفسزززو اسزززراتعلي مزززا فارقتزززو ُلزززع اهلزززوايس  (.17: م 1992، اسزززٌن)« هزززا ةزززاع ُو

کانزا  ››: والوادة واةسرات فعند ما يان طالباً أزىرايً يصف لنا وادُو يف الياىرة هبزذا الوصزف
إّ ززا ىزززو ... وىززو سززاين أشززّد السززكون رابکززا ىززذه اةسززرات ُضززطرب يف نفسززو أشززّد اختضززط

م 1992،: اسززٌن).« يززرّدد يف نفسززو ُلززع اةسززرات الالذعززة.. والسززكون املتصززا الطويززا ونالسززك
 (.161ز  160

، ليس كصباً عن الظالم فحسب با يف اةييية مصدره ىو أعماق شخصيتو، إّن ىذا الشعور
مزن عيلزو الناشزيء ومزن ويان جيد يف الظلمة واشة لعّلها يانزا أتُيزو ››: عيلو واّسو املضطربو 

 (.163: م1992،: اسٌن) ‹‹املضطرب اسو
 ضاً يوأ اتيوعند ارخرين يف "ادايم" يّلها ابلطابك النفسي للشخص عنديسبتزج ىذه ادمتنة 

يهززززة نظرشخصززززية ُعززززيف فيززززو إخّتمززززن خززززالل و  ظهززززرياملتززززان خت » ابلشززززعور ابلغربززززة والواززززدة دنّ 
 ،ودبززا ُززواي مززن ازززن( ايززالل) دختلززة الزززمن، جبانززب ذلززع ينززر  (.126: م2010، ادضبززر)« أوزبرتقززو

: م 2005، عززام)« يمزا يزُرب  املكزان ابإلدراك اةسزيُُرب  ابإلدراك النفسي  » وااتيار واليت ،وأمل
با ىو عايس نفسيتو ، عندي لدخ"طو اسٌن" خت يرمز إىل ادلفة والشعور ابلرااةاملكان ف (.66

تشزابع ابيبزدو أن يدليزة الزمزان و . املتويسة الشزاعرة ابليلزق وا زوع  لشخصزيةاملكزان ُتزداخا ُو
تفاعا معهما عرب ادمكنة والفضاء الروايي  .ُو

ا زززوع ؛ اطمةنزززان مزززا حبايزززة إ  ةيزززا ور  ٌنطزززو اسززز ةينعزززدم اليزززول إذا قلنزززا إّن شخصززز فزززال
فتصززب  ››املتززان بززا إّن املتززان زادىززا إغززرتاابً  نيززذهيالشخصززيات مل  اةيززالززداخلي الززذي خلززف ا

الفززززرد والعزلززززة  ةيززززُشززززاب  العالقززززات ووادان يعلزززز الٌ يالغززززرع أوالشززززار  دلززززأي  ةًن ادمززززاکن الصززززغ
ىزززذه ادمززاکن املغليزززة ىزززي أمززاکن مأىولزززة ابلبشزززر ››إّن  (.63: ق1430، ًنالنصززز)« املصززحوبة ابدمل

ليززي هبززم يف د  تهززايأقب ًنيززايولتّنهززا ُتّصززف ابختنغززالق والعزلززة وإّّنززا ُّسززورىم ابلسززتائر والسززواُر ُو
بوادة اإلنسان ىو  تعلقيالذي إن املكان  الذکر فتما أسلف (.44: ق1431، ادنباري) ‹‹املدهلّمة
 .ابلضرورة أليفا سيخاّلق ويّتسم ابجلاذبية والعزلة وردّبا ابلواشة ول مكان
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 نيعند األخر  ادلکان
 وفّريزاملتزان ا زارج واملفتزوح والزذي  يّسزميو ( ٌنوادمز فيزاملتزان ادل) املتان عندي  يني ىو››
 نفززرياجلزاىزة و  اتيولعزاً ابدفتززار اسزردة واملسززم عتززسيإنّزو ( 191: م2008، کحلززوش) ‹‹أقزاّ  ةيزضبا

زماّنززززا ومي ّزززززا التنزززززافس والصزززززرا   ومتاّنزززززا أو ةيالشخصززززز ٌنالزززززيت ُززززرب  بززززز ةيعززززن ُلززززز  ا صوصززززز
ظهزر اريز. والتناقضات ة واملكان عند ارخرين ىي ادماين الواسعة اليت زبتفي فيهزا اريزة الفزرد ُو

يعزّد . "ادايم"کتزاب اب وامليهزى يف  الكتّز حنزو:اجلماعة ال فيما ميكن اعتباره ماداّي ضزيياً مغليزاً 
 .والطريق من ادماين عند ارخرين تابوالك( عندي) البيا الطفو  يف "ادايم" من ادمكنة

 الکت اب
الوصززف  أيتيزسزي عليزو فاجلانزب النف يوقزد طغزختّ إهلزذا املتززان  يزاً يوصزفاً يامعزاً ودق ينزر  ختنتزاد

يأّّنا قزد ألصزيا   اتيا اريي وصفاً عابراً خاطفاً ييحم الكاُب املتان بوصف نفسي للشخص
زو وانعتسزا عل  شزيق الكتّزاب علزى النحزو ةيکمزا صزّور لنزا شخصز. ويزبذل  املتان الزذي ااتُو

مززن  ومززن اولززو طائفززة دكيسزز دييزز ٌنادرض بزز ييالسززاً علزز وميزز ينفسززو يف ضززح ير يزز››: التززا 
وخت  ةيزابلعال سزايل ةًن دّکزة مزن ا شزب صزغ ييالسزاً علز دكيببعضهما وکان س عبثيالنعال کان 

 دكيإن سز دكيکزّا داخزا بسز  رّ ميز ثيزالداخا من ابب التّتاب حب ٌنمي ياملنخفضة قد وضعا عل
ومززن الشززمال ومززن فززوق ومززن ربززا وکززان اذا أخلززا بززو  ٌنمززيرّقعهمززا مززن اليوکززان  ويززنعل يعفززيخت

أّن ىذا  دكيل  س يولي: فتيول لو نياةزّ  ُذىب إ : و قال لو انيدعا أاد الصب، وينعل يااد
و ولسزانو وإّ زا  غزيّن يالغنزاء خت بيحز دكيوکان سز.. مينيال ةيلوزة من الناا النعا يف ااية ا  بصزُو

ادي خزال املتزان مزن أي وصزف مز يإذن نزر  (.34زز  33: م1992، اسٌن) ‹‹ضاً يا بدنوبراسو و  غيّن ي
رکزّز علز مزن خززالل  وصززفيمززن داخزا اإلنسزان ومززن ا زارج فهزو  يتأيالوصززف النفسزي الزذي  يُو

هلززذا املتززان إختّ امززتاك  فززربغم مززن انعززدام الوصززف الطبززوغرايف. ويززالززيت ُعرت  ةيأفعزال اةرکززة اختنسززان
لنزززا شخصزززية الشزززيق بصزززفاها النفسزززية مزززن خزززالل اضزززورىا يف  بزززدتإاساسزززاً وقناعزززة حبضزززوره ف

 .كانامل
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 يف الکتاب التقاطبات
يف  اً "ادايم" علزززى التياطبزززات وال نائيزززات وقزززد بزززرز يليّززز للفضزززاء الروائزززي يف يتزززاب ايزززالتحل يزززومي

 ٌنبزز: التتّزاب اتيمزن شخصز ايزث العالقزات املتداخلزة واملتشزابكة واملتياطبزة عنزد يزاّ ، الكتّزاب
الطفا" وابقي  ٌن"طو اس ٌن ب" وابقي الطلبة مثّ في" و"العر دكي"س ٌنمن يهة وب فيوالعر  قيالش

وسزرد اليصزص وافزت اليزرآن  ديزا دا  واختُرشزاء والغنزاء والتعد ثيا. يمن يهة أخر  الطالب
 عتزسي خت. ةيزوالنفع ةيزنوعاً مزن العالقزات املاد ويوالتذب والسرقة وخلف الوعد واليت أضفا عل

"طزززو  يا  النفسززي والعيززدي لززدمتزززّوكً بززترة الصززر  اتيززاب اختّ ُلزز  التياطبززات وال نائتززالت نايلززد
 ديزززواجلد( املتم ززا ابلتتّززاب) ياليززد ٌننوعززاً مززن الصززرا  بزز نيبززذرة ُتززو  يعلزز " والززيت ُززدلّ ٌناسزز

 وصفيىذا املكان يدلية ادك وارخر ضمن ما  عتسي. الشرق والغرب ٌنبعد ب مايوف( اجلامعة)
يطعززا صززلة الصزز  التعليميززة بعززد أن ان فيزالعر  ٌنوبزز نززويخاصززة ب( ابالتتّزز) يف املكززان تمظهزريو 

نرخ  ولكن ُلع اجلدلية ُربز متشابكة ابلزمان أيضا فمننا خت. ابلعريف ُصلااب وابسيده يف الكتّ 
من ذلع اليوم انيطعا صلة الص  التعليمية بسيدك : » وللزمان اضور وسبازجوصفا للمكان إخّت 
 يديززو سززتة أيزززاء يف يززا يززوم اُصززا صززبينا ابلعريززف وأخززذ يتلززو اليززرآن بززٌن... واُصززلا ابلعريززف

أايم ضاق الصز  هبزذه الزتالوة منزذ يزوم ادول وضزاق العريزف هبزا منزذ  الثةولكن ذلع مل يستمر ث
كاشفا هبذا الضيق يف اليوم ال الث يان الص  يشرتي صما العريف بكا شيء ... اليوم ال اين ُو

 (.49و 46م 1992،: اسٌن)« مياه ييبو من خبز أوفطًن أو سبرويم دفك إىل العريف ما يان 
إّن التياطبززززززات يف الكتززززززاب ُبزززززززدو متمازيززززززة ابملكززززززان والزمزززززززان متداخلززززززة ابةالززززززة الشزززززززعورية 

 وابلتززا  يصززب  للمكززان أبعززاد رمزيززة ودختختت موايززة خاصززة اينمززا يكززون مسززرااً . للشخصززيات
ا ُلززع إّن "طززو اسززٌن" م ّزز... للصززراعات والتيززابالت علززى الصززعيد الفكززري والنفسززي والعيززدي

 .التياطب بعينو يكاد يكون الكّتاب ىو االتياطبات خًن سب ي
وصزززوختً إىل  اليزززاىرة وادزىزززر وو ، اليريزززةو ، التتّزززابو ، ايزززُتنزززو  ادمتنزززة يف الروايزززة مزززروراً ابلب

عالقززات متعززددة  متززان عنززد ارخززرين ومززن عالقززات  ززدودة إ  عنززدي إ تززان املفمززن . سيزابر 
ارخزذة  ةيزالنام تويفتاّّنزا ُصزّور شخصز ةيزمظلمة ملتو  يةي طرق ضالسعي يف ومن طرق سهلة إ 

لنزززا "طزززو اسزززٌن" نوعيزززة العالقزززة بزززٌن شزززيق الكتّزززاب  صزززفيضزززمن ىزززذا املوضزززو  . ختکتمزززاليف ا
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يززان العريززف يززبغ  سززيدك بغضززاً شززديداً ويزدريززو ولكنّززو يصززانعو ويززان سززيدك يكززره ››: والعريززف
، فكزان يكزره سزيدك دنّزو غشزاش يزذاب، فأّمزا العريزف. يتمّليزوالعريف يرىاً عنيفاً ويحتيزره ولكنّزو 

دنّو قبي  الصوت يتكّلف ،  فى عليو بع  موارد الكّتاب ويستأثر خبًن ما يحما الصبيان ويزدريو
 (.47: م1992، اسٌن) ‹‹و دنّو سارق... نّو مّكار داىيةد، ُاسن الصوت وسّيدك يكره العريف

ومكزان للعبزث ، مكان ةفت اليرآن ومكزان للعلزم واددب مزن يهزةالكّتاب يف "ادايم" ىو 
 إن ىذا املتان. وا دا  والغّف والغناء واختُرشاء وسيادة العالقات النفعية واملادية من يهة أخرخ

 اصزةخ( عنزد ارخزرين) ميّ ا الصراعات والتناقضات بيوة ويعطزي انطباعزا سزلبيا عزن ُلزع ادمكنزة
 .الكتاب

 قيالطر 
 أو نةيمع ةيبرؤ  العالقةمن خالل  أو نةيمع يوالشار  من خالل اُرباطو بذکر  قيالطر  اتيالصب ُربز

اُربطزززا  کمتزززان وکعنصزززر صبزززا  متزززاين قزززد إّن الشزززار . نزززةيبعواطزززف مع أو ٌنمعززز اليزززربطزززو خب
و ُّصب ايف ذاها في  وإّ ا دب سايالشار  العريب ل اتيفجمال›› اهايوذبل ةيابلنفس اإلنسان اُويصبال

الشززار  مززن ادمززاين  وأيضززاً يعتززرب الطريززق أو( 66: م1994، النابلسززي) ‹‹مززن املشززاعر هززايالززنفس عل
، ادضبزر) ‹‹لسزلطة العامزة النابعزة مزن اجلماعزةليسا ُملكاً داد معٌن ولكّنها ُملزع ل»العامة اليت 

 ةيززززلزمانا دروبالزززز، وااززززدة ةيززززومتان ةيززززُتيززززاطك يف نيطززززة زمان قيززززيف زمتززززان الطر  (.127: م2010
 ثيززا، اينيززأبعززاد متنوعززة وبعززد ع قيززملختلززف ألززوان النززاس مم لّززي کززا الفةززات وهلززذا الطر  ةيززواملتان

لطريزق اةيزاة وربزّول  ةيزالطريق ىو استعارة فن. اةياة قياختنتيال املتاين واضحاً ومتّصال بطر  توني
 .يواي بتنيا اختنسان عرب املكان والزمان. إىل طريق يديد

 ‹‹عن الذات وعالقة الفرد واجلماعة البحث: مها ٌنمرتابط ٌنربا موضوع ندرجي قيإن الطر ››
 ؛يعزوامل أخزر  طرقاً متنوّعزة إ  يطكي" من عاملو املألوع و ٌن"طو اس رج  (.67: م 2007، ضبودة)

 رالززذعر واةززززن والشزززعو  هزززايعل سزززي يو  ةيززوالطزززرق امللتو  يةيالشززوار  الضززز التاُزززب صزززفي نمززايفح
کأّن بتعرياُو ز   اسب قولوز شار  "اةلويي" وىو شار  العلم واجلّد والعما يف  خاصة ةيابلتراى

شزرده وا ّتوُ ينفسز صزفيوالتوائو واضطراب خطزاه فيزو  املزرء  ياملضزّلة الباىضزة الزيت ُفسزد علز ُزوًن ُو
 ةيزو املعن يزةييف طر  يىزد ًنغز يبزا علز ةيزاملاد يزةييف طر  يىد ًنغ يعل أمامو خت تيدميأمره وذبعلو 
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  .لنفسو ىذه اختنطالقة بارکيأن  دير يىذا الشار  فتانّو  تدحميبعد  مايوإن نراه ف اً ضيأ
ومزن خزالل مشزاعره  شزهايعيمزن خزالل اللحظزو الزيت کزان  قيزالطر  اتيز" صبالٌنقّدم "طو اسز

ُزردّده واضزطرابو مزن املتزان   ّزاميادزىزر إختّ و  إ  ايزمزن الب قيزومزا الطر  .ا اصزة واملنظزور النفسزي
 ةانتعاش نتعفيف( املتان عند ارخرين) فضاء أوسك وىو صحن ادزىر إ  قيض قيعرب طر عندي 

الغرفزة  بريوعزو مرىيزاً مزن ادزىزر إ  بزةيلنزا ىزذه ا  م ّزايف. بيزقصًنة ولتن سرعان ما ُتبزّدد وزب
: م1992، ٌناسززز) ‹‹قيزززابٍل عت ًناصززز يالزززذي أليزززي علززز يذلززز  البسزززاط اليزززد يملييزززاً نفسزززو علززز

لطريق ىو نفزس وذات طزو اسزٌن بتعرياُزو وابلتوائزو ومزا يعرتيزو مزن ع زرات سب ّزا نفسزيتو فا (.145
 .ستيرة آنذاكامل ًنغو  املتشرّدة

مي ّزا ُيلّبزو بزٌن ُلزع ادمكنزة حب زاً عزن ضزالّتو الزيت يزان  إّن الرتاوح بٌن ادزىزر والطريزق والبيزا
دختلة على طمواو  ادمكنة ابلطورأيما أن جيدىا ىناك وقد ّرى ذلع اختنتيال بٌن يا من ُلع 

على اهلدوء  عثبزمكانيتو ُب( املكان عند ارخرين) فادزىر. واختنطالق حنو آفاق وفضاءات أوسك
وکززان الصزز  يسززعى أمامزو مززك صززاابو اززل ييطززك ›› : وسبززن  الربيززة والّطهزر، والسزكينة واإليززالل

فيمتلىء قلبو خشزوعاً وسبتلزىء ، نفسو الصحن ويصعد ىذه الدرية اليسًنة اليت يبتدخء هبا ادزىر
أن ُتي  دقزدام  ريديأّنا ُ،  نفسو إيبارا وإيالخت و فف ا طى على ىذه اةصر املبسوطة البالية

الزدرج الزذي  (.140: م1992، ٌناسز) ‹‹ن الربية بلمس ىذه ادرض املطهرةالساعٌن عليها شيةأ م
لكنّزو يصزطدم ابلواقزك ملزا . والنزو  إىل اسد والرّقيلطموح عن ايبتدخء هبا ادزىر ما ىو إخت ُعبًناً 

ُييّزده يمززا ىززو ُييّزد بتلززع السالسززا املشززدودة إىل  يزراه مززن ُعنّززا وصبزود فكززأّن الززدروس سلسززلة
يعبزززث بتلززع السلسزززلة ويسزززمك ، ويزززان الصزز  جيلزززس إىل يانزززب ذلززع العمزززود››: يانززب العمزززود

إخت ُلع ادراء اليت يانا ُّساق  على الطلبة وختيذير منو ، للشيق وىو يليي دروسو يف اةديث
فصزا ب، يتبك بعضها بعضاً  أن ُنيطزك ىزذه  تمزيّن يکلمزة "عزن" وکزان   نهزايُسزبيها يلمزة "ازّدثنا" ُو

 (.141: م1992، ٌناس) ‹‹العنعنة
ىنالززع يعزززود ››: يعززود الصزز  إىل مزززا يززان عليززو مزززن أيس وقنززوط، فبعززد أن  يززب ظنّززو وأملزززو

وجيذبززو يف غززًن رفززق وميضززي بززو اززل  ريززو مززن ، فيأخززذه بيززده يف غززًن يززالم ،صززاابنا إىل الصزز 
فيلييزو يف مكانززو مززن الغرفزة علززى ذلززع البسزاط اليززدي الززذي ، مثّ إىل طززوره ادول، ادزىزر والبيززا
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ردبزززا يتبزززادر ىززززذا ، يف م زززا ىزززذا املوقززززف (.145: م1992، ٌناسززز) ‹‹اصزززًن ابل عتيززززق علزززىأليزززى 
؟ أما ُكون ىزذه (البا  والعتيق)ذا يك ر طو اسٌن من إستخدام مفردات الستال إىل ادذىان ملا

يف ادزىززر؟  ُتم ّزاربمزا يف ذاهززا إشزارة خفيززة إىل ا يبزة مززن يزّا قززدي ( العتيززقو ، البزا ) املفزردات
قاده إىل ُرك  ز يما نرخ يف املستيباز   يف يا يديد ؟ ىذا الصرا  املرير بٌن اليدي واجلديد ةوالرغب
 .مثّ يف اجلامعات الغربية وفرنسا زىر والدخول يف اجلامعةاد

 الزمان وامتزاجها ابدلكان داللة
لتزن شزعوره ابلزمزان ، "مايکتابزو "ابد  يابلززمن مصزرّاا عليهزا إذ ّرز ةيزالذاُ ُوًن بزدأ التاُزب سز قد

معزربا طزو اسزٌن يف مسزتها "ادايم"  يزولي. ليس يشعوره ابملكان من ايزث اليزوة واةزدة والتزأثر
هلزززذا اليززوم ارزززا وختيسزززتطيك أن يضززعو ايزززث وضززعو هللا مزززن الشزززهر  ذيريززخت : »عززن ذاك الشزززعور

: م1992، ٌناسز)« بزايبا ختيستطيك أن يذير من ىذا اليوم وقتا بعينزو وإ زا ييزّرب ذلزع ُير  السنةو 
و إن ىذه العبارة ُكشف لنا يف وضوح عن أن إاساس طو اسٌن هبذا اليوم الذي ُيرر في» (.1

يتززذير ىزززذا اليززوم علززى ويزززو  وىززو لززذلع خت، إاسززاس ابىزززا، مصززًنه مززن ايززث ىزززو زمززن حبززا
وىززززو يف   قززززدم يزززوم بزززدأت فيزززو اةيززززاة لتصزززًن مسزززتيبالً  قززززد أصزززب  شزززبيهاً  اليزززومفهزززذا ؛ التحديزززد

اليوم اسهول أو اليوم الشب  الذي يان ختبد لو من أن يغالبو يف نفسو لينفلا  ضمًن"طو اسٌن"
سززززم متّ و د يف ادايم الززززمن غزززًن  زززدّ  (.51: م 1990، ميإبزززراى)« إىل النزززور إىل املسزززتيبا نزززو صزززعوداً م

ابلنسزبة إىل  يزاً إنو الليا يف ظلمتو ووسعتو واموليتو فهو أيخذ طابعا واازدا ويلّ  ،وليةابلكلية والشم
ا الززمن يعكزس عنزده طابعزا واازد. دت ادمزاين فيزو واختلفزا ادطزوارصاابنا الكفيف وإن ُعزدّ 

 ثيزا، يف ىزذا التتزاب ُبزدأ مزن الطفولزة ةيزنالازت أن اةيبزة الزمن. وىو الشعور ابلوادة والغربة
إختشززفاق والبزتس واةرمززان واختزدراء يف  يو اولززة اکتشزاع العززامل لتّنهزا ُبعززث علز ةيزلفطر الزرباءة ا

زىزر واجلامعزة أي اد( ابدماکن عند ارخزرين) يف ما بعد يوإن التي ويوالذي ظّلا  بتة ف توينفس
ابلوازدة عاليزة ومتلصزلة يف  لتزن ظلّزا ُلز  ارختم والشزعور ،اةدود جبسده رتق واستطا  أن 

 وغرفة النوم( ايالل) إّن الزمان. نفسو يعل نغلقيو  نطوييفتانا ُنتابو نوابت التلبة وأثناءىا  ُوذا
 لزويل يضزييفتان ››: يف طفولتو وادويال ايوميرتكً ابدىوال والعفار  اً يخذ طابعاً خمفأي( املتان)

« ايزمزن العفار  عيف ىذه ادىزوال وادويزال وا زو  ايمن الل الً يطو شطراً  يضييخائفاً مضطرابً و 
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 (.19: م1992، اسٌن)
وأازاّنزا ماثلزة فتطززارده بزنفس الشزدة يف اليززاىرة  فززةياملخ اءاهزايحاب والظلمزة ايززدختلزة الل يفتبيز

السزتون والسزتون  اّ ا ىزو››: لستون والواشة ممتزية ابملكانابلتحّسر والعذاب وا ةيموا يفتبي
أّن   الصزز عززرعيف. نينفسززو شززعور شززااب ىززادخء اززز  إ  تسززّربيأخززذ . ابدمل ايززاملّتصززا الطو 

يف نفسززو لززو کززان معززو يف  يززّدريُتتنفززو و  نفسززو أّن الظلمززة قززد أخززذت  يف يززّدريقززد أقبززا و  ايززالل
ُزربز  (.162: م1992، ٌناسز) ‹‹ىذه الظلمة املتتاثفة طرديو املصباح  ضيءيل نيالغرفة بع  املبصر 

 ٌنوبزز عنززدييدليززة بززٌن املكززان الززواقعي و  .ىنزا يدليززة املكززان والزمززان عنززد "طززو اسززٌن" بوضزوح
ولوخت ىذا الشعور ابلوازدة والغربزة املتأصزا يف أعمزاق . عليهما أااسيسو ومشاعره الزمان مسيطاً 

فرطزة ذبزاه ادازداث يف ُرسزيمو للمشزاعر وادااسزيس بكزّا نفسو والذي منحو ىذه اةساسية امل
. وعاملزو يبشفافية ووضوح ما استطا  صاابنا أن أييت بتلزع ار ر اددبيزة الزيت هبزرت اددب العزر 

صزرح هبزا يف مرالزة متيدمزة مزن اياُزو  فيزد ختزمتو ىذه الغربة وىذه اجلدلية الزمكانيزة طيلزة اياُزو
وإذا ىزو  زاو إىل نفسزو  خت يكاد يتيدم ال يتفرق عنو رفاقو صبيعزا الليا››: اينما يان يف ابريس

خت يكززاد  يزان واي مززا ازا  مززايزان يزرخ نفسززو غريبزا أين. ىزذه ا لزوة املززرة الزيت خت جيززد عليهزا معينززا
وبٌن غًنه من ادوطان ادينبية اليت يان يلم هبا دن ذلع  يفرق يف ذلع بٌن وطنو الذي نشأ فيو

، ٌناسزز) ‹‹دنيا منزذ أول الصززبا يزان  يطززا بزولبغزي  الززذي ضزرب بينززو وبزٌن الززاةجزاب الصززفيق ا
 (.452: م1992

 جةيالنت
 النحو التا : ينتائج نذکرىا عل ياصلا ىذه الدراسة عل
ك يزف الدختلزة ومزا ُزواي مزن مشززاعر  اتيزالتشزف عزن صبال الفضزاء ودوره يف إليزاء املعزىن ُو

بيٌن أثره على نفسّية الكاُ ب ابستشعار الدختختت اليت ُرمز إىل التغًّنات واملنعطفات وأااسيس ُو
 .يف اياُو

خالفا ملا ُواي ىذه ، "ادزىر" و"الكّتاب"رمزا لالنغالق واجلمود اعتبار ادماين عند ارخرين
فبالتا  مولدة شعورا ابلضيق يف نفسيتو خالفزا ملزا نزراه يف اجلامعزة وفيمزا بعزد ، ادماين من انفتاح

فيتض  أن . لديو ياحمن إنطباق دختلة ىذه ادماين على الشعور ابختنفتاح فبالتا  اختُر، يف فرنسا
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 .ادمكنة وادفضية اتبعة وخاضعة لنفسية الشخصية
ُبيٌن التياطبات املكانية ودورىا يف الكشف عن رؤية طو اسٌن الفكرية والصراعات اةايمة 

بززززٌن شزززيق الكتّززززاب ، اصزززة يف الكتّزززابخ، علزززى مسزززتوخ العالقززززات بزززٌن الشخصزززيات يف الروايززززة
والعريف وبٌن العريف وابقي الطلبة وبٌن طلبة ادزىر وطالب اجلامعة فضال عن التيابالت ال يافية 

والنفسية اليت ذبلزا يف التيابزا بزٌن نظزام التزدريس يف ادزىزر ونظزام اجلامعزة وبزٌن مصزر  اجلغرافيةو 
 .وفرنسا وأخًنا بٌن الشرق والغرب

 ،وآختم ،خاصززة الليززا ومززا ُززواي مززن شزززعور، ختلززة الزمززان وصبالياُززو يف السززردالكشززف عززن د
ُززالزم ىززذه الدختلززة ابدمزاين املغليززة کالبيززا ُزيززد مزن اززّدة شززعور الشخصززية ابلواشززة و  ،وأاززان
 .والغربة

يف يززا أطززوار ايززاة الشخصززية ليسززا ابلضززرورة ُعززادل الرااززة والطمأنينززة  عنززديإن ادمززاين 
 .اهلناء واهلدوء با ُصب  شرنية لذات الشخصية وقوقعة وانكماشا وعزلةوليسا معربة عن 

 .الطريق، الكّتاب، يالبيا،  وعند ارخرين عنديإبداء صباليات الزمان واملكان يف ادماين 

 صادرادل
 کتب

 .دارالعربية للعلوم كشرون: بًنوت، الطبعة ادوىل، معجم السيميائيات(، م2010) فيصا، ادضبر

 .دارنينوخ: دمشق، الطبعة ادوىل، ادلكان وداللته اجلمالية يف شعر شريكو بيكس(، ق1431) صباح، يادنبار 

املوسسة اجلامعية للدراسات : بًنوت، الطبعة ال ال ة، غالب ىلسا :رتيمم ،مجاليات ادلكان(، م1987)، غاستون، ابشالر
 .والنشر

 .مريز ادىرام للرتصبة والنشر: الياىرة، الطبعةادوىل، األايم(، م1992 )، طو، اسٌن

، الطبعة ادوىل، يف غياب احلديقة حول متصل الزمان / ادلكان يف رواايت جنيب زلفوظ(، م2007، )اسٌن، ضبودة
 .مكتبة املدبو : الياىرة

 .دارالفارايب: بًنوت، الطبعة ادوىل، النقد األديب يف مدار(، م2011، )مهدي علي، زيتون

 .املتسسة العربية للدراسات والنشر: بًنوت، الطبعة ال ال ة، نظرية األدب(، ختات)، الدين  ي، صبحي
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 .دارينعان للنشر: عمان، الطبعة ادوىل، عامل عبدالرمحن منيف الروائي(، 1995، صبحي، الطعان

 .منشورات ارباد الكتاب العرب: دمشق، الطبعة ادوىل، شعرية اخلطاب السردي(، م2005)، دمحم، عزام

 .والتوزيك داراهلدخ للنشر، الطبعة ال انية، دراسة يف مقاالت اذلمذاين: السرد والشفاهية(، م2003)، الوااد عبد، مرع

 .دار ارداب: بًنوت، الطبعة ادوىل، طه حسني رجل وفكر وعصر(، م1985)، أضبد، عل 

 .نشورات ارباد يتاب العرب، الطبعة ادوىل، ةميارابت نيدي، البناء والرؤاي: الرواية العربية(، م2003، )رررواي، فيصا

 .اهليةة املصرية العامة للكتاب: الياىرة، د ط، بناء الرواية دراسة مقارنة لثالثية جنيب زلفوظ(، م1984 )، سيزا، قاسم

 .النشراملتسسة العربية للدراسات و : بًنوت، الطبعة ادوىل، الزمن يف الرواية العربية(، م2004)، اسن، مها، قصراوي

 .متسسة اختنتشارات العريب: بًنوت، الطبعة ادوىل، بالغة ادلكان(، م2008)، فتحية، يحلوش

املوسسة العربية : بًنوت، د ط، يف رواية غالب هلسا: مجاليات ادلكان يف الرواية العربية(، م1994)، شاير، النابلسي
 .للدراسات والنشر

 .دارنينوخ: دمشق، ال انية الطبعة، ادلكان الروائي دراسة؛ الرواية وادلكان(، ق1430) ايسٌن، النصًن

 مقاالت

 .34و32، ايتوبر، العدد رللة فصول، «خصوصية التشكيا اجلما  يف أدب طو اسٌن»م(، 1990)م، نبيلة، يابراى
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«األيام»فضادركتابيهاييبايز

(بعذروانيشخصيتباتكيهبر)
 3يجادرريعب،2سالماالضي،جهادف1ييمحمذرضارضايعل

 ، پزدیس فبرابيتُزانداوشگبٌ  يبت عزبیادب ي گزيٌ سببن داوشیبر. 1

 ، پزدیس فبرابيداوشگبٌ تُزان يبت عزبیاستبدیبر گزيٌ سببن ي ادب. 2

 ، پزدیس فبرابيتُزان داوشگبٌ بت عزبيیادب ي سببن داوشجًی دکتزی. 3

ذهيچك
را آن  برچًةُه ي چکهٍ فاهب    ريوذ يمبٍ شمبر ريایت  یَب کیتکى هیتز اس مُم ي مکبنسمبن 

 َب تیشخص ي بىذوذ يمسمبن حاًر خًد را وقش  بز ضزببَىگريیذادَب  زاکٍچ. دَىذ يم شکل

 يي مکبوعذ سمبوى تکیٍ بز دي بُ برچًة سببن ببُچ در ريایت ي ببىذی يم ي جبندر مکبن حزکت 

ي  َهب  تیشخصه داسهتبوى چهًن    یَهب  مؤلفٍ گزیدبب ، سمبن ي مکبن دي عىصز. زدیپذ يمشکل 

خبصى بٍ داستبن  یبًي َمیه ريابط است کٍ روگ. داروذ ي متقببلچبلشى  یا رابطٍ، ذادَبیري

کهٍ   را طهٍ حيهیه  « األیهب  » کتبة، ایه مقبلٍ. بخشذ يم ي عمقغىب  را ي مکبنسمبن  ي ذَد يم

 یبىهذ  میبهز طقهق تقيه    ي دَذ يممًرد بحث قزار ، است سوذگى يى ي شزحريایتي کالسیک 

: َمچهًن  يميبئلرا بب تکیٍ بز  فابى داستبن یَب یيقبیي س ي مکبن سمبن "Lotman"لًتمبن 

ٍ  مهًرد  ي بيتٍببس  یَب مکبن یَب یيقبیس فیتًص، َب تیشخصعذ دريوى ومبیش بُ قهزار   تًجه

کبررفتٍ در  بٍ یَب ريش يي رياوريش تحلیل دريوى  يي گبَتحلیلى ه ريش تًصیفى . دَذ يم

 .مته داستبن ببشذ خًد شًاَذ اس سعى شذٌ ي است بًدٌ لٍه مقبیا

 

 .شخصیت؛ مکبن؛ سمبن؛ فاب؛ األیب ؛ طٍ حيیه:هاكليذواژه
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